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ถงึเพือ่นรว่มงานทกุคน  

ชือ่เสยีงอันดขีอง Konecranes คอืผลจากปณธิานและความทุม่เทอยา่งเต็มทีข่องเราทกุคน พวกเรา
ทกุคนมหีนา้ทีใ่นการรักษาและสง่เสรมิชือ่เสยีงอันดน้ีี พนักงานของ Konecranes เป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ครอบคลมุหลากหลายภาษาและกลุม่ศาสนาตา่ง ๆ เป้าหมายของเราไม่ได ้
อยูเ่พยีงแคก่ารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บังคบัทีม่ผีลกับธรุกจิของเรา แตเ่รายัง
มุง่ม่ันปฏบิัตติามมาตรฐานทางกฎหมายและจรยิธรรมขัน้สงูสดุในการด าเนนิธรุกจิดว้ย 

เราตดิตอ่ธรุกจิอยา่งตรงไปตรงมา ชดัเจนและถกูจรรยาบรรณ เราพรอ้มรับผดิชอบตอ่ค าพูดและการ
กระท าของเรา และมุง่ม่ันสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานทา้ทายและเตมิเต็มและใหผ้ลตอบแทน
ทีคุ่ม้คา่ส าหรับทมีงาน เราใหเ้กยีรตแิละตระหนักในรูปแบบ ไลฟ์สไตลท์ีห่ลากหลายและความ
แตกตา่งดา้นวัฒนธรรม 

หลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีถอืเป็นหลักเกณฑเ์บือ้งตน้และแนวทางพืน้ฐานของเราในการตดิตอ่ธรุกจิ 
และเป็นตวัก าหนดมาตรฐานในการด าเนนิงานของเรา ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ภายใตจ้รยิธรรมทางธรุกจิและ
ความมุง่ม่ันของเราดา้นความซือ่ตรงในการท างาน ซึง่มผีลกับพนักงาน กรรมการ ทีป่รกึษา ตัวแทน 
ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาชว่งและหน่วยธรุกจิของเราทั่วโลก หลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีใหป้รับใชร่้วมกัน
กับเงือ่นไขทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบัในเขตพืน้ทีท่ีเ่ราเปิดด าเนนิงาน 

นโยบายทีก่ าหนดในหลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัอิันยาวนานของเราในการ
รักษามาตรฐานจรยิธรรมทางธรุกจิ กรุณาอา่นเน้ือหาหลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีอยา่งละเอยีดเพือ่ให ้
คณุเขา้ใจเน้ือหา ผลจากการไมป่ฏบิัตติาม และขอ้ส าคญัของหลักเกณฑก์ารด าเนนิงานตอ่
ความส าเร็จของกลุม่บรษัิท Konecranes  

หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ กรุณาพูดคยุกับผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง หัวหนา้ฝ่ายควบคมุมาตรฐานและ
จรยิธรรมของ Konecranes หรอืบคุลากรอืน่ ๆ ตามทีร่ะบใุนหลักเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ี หากมขีอ้
สงสยัเกีย่วกับความเหมาะสมในการด าเนนิการหรอืในประเด็นใด ๆ ใหข้อค าแนะน ากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เรามหีนา้ทีย่ดึมั่นในหลกัการของหลักเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีและแจง้ใหท้ราบทันทหีากมกีารละเมดิ
หรอือาจมกีารละเมดิเงือ่นไขใด ๆ เกดิขึน้ การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นเหลา่น้ี และชีแ้จงขอ้
สงสยัหรอืแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ทีม่เีป็นสิง่ส าคญัในการท าให ้Konecranes เป็นสถานทีม่คีวามเป็น
สากลและมคีวามโดดเดน่  

ดว้ยความปรารถนาด ี 

Rob Smith 
ประธานและ CEO 
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1 ค าแนะน าทัว่ไป 
การด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบมคีวามส าคัญตอ่ขดีความสามารถในการแขง่ขันและ
ในการสรา้งผลก าไรในระยะยาว วัฒนธรรมดา้นการจัดการที ่Konecranes ใหค้วามส าคัญ
กบัปณธิานของบรษัิท ไดแ้ก ่การไวว้างใจในบคุคล ความมุง่มั่นในการใหบ้รกิารอยา่งเต็มที่
และการสรา้งผลก าไรอยา่งตอ่เน่ือง แนวทางในการบรหิารยังตอ้งเชือ่มโยงกบัหลักเกณฑ์
ทั่วไปดา้นการพัฒนาทีค่ านงึถงึสิง่แวดลอ้ม ซึง่เนน้ดา้นการผสานเป้าหมายดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคมและระบบนเิวศนเ์ขา้ดว้ยกนัในการด าเนนิธรุกจิของเรา Konecranes เขา้รว่มใน
ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาตดิา้นการสง่เสรมิธรุกจิทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และพรอ้ม
สนับสนุนหลักการสากลสบิขอ้ในดา้นสทิธมินุษยชน ์แรงงาน สิง่แวดลอ้มและการตอ่ตา้น
การทจุรติ 

 

หลักเกณฑก์ารด าเนนิงานของ Konecranes ก าหนดเงือ่นไขเบือ้งตน้และแนวทางในการ
ตดิตอ่ธรุกจิของเรา Konecranes ยดึมั่นในจรยิธรรมขัน้สงูสดุ โดยหลักการเหลา่น้ีคอืสิง่ที่
ก าหนดมาตรฐานทางกฎหมายและจรยิธรรมซึง่เราจะตอ้งรกัษาไวท้ัง้ตอ่ลกูคา้ พันธมติร
ทางธรุกจิ ซพัพลายเออรแ์ละบคุลากรตา่ง ๆ รวมทัง้ตอ่ชมุชนและภาคการเงนิในประเทศที่
เราด าเนนิธรุกจิ 

 

พนักงานทกุคนไมว่า่จะต าแหน่งใดในหน่วยงานจะตอ้งสนับสนุนและปฏบิัตติามหลักเกณฑ์
การด าเนนิงานนี้ เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิน่หรอืระหวา่งประเทศหรอืขอ้บังคับอืน่ ๆ ในพืน้ที่
ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

 

2 กฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบั 
Konecranes ใหค้วามส าคัญกบัการปฏบิัตติามกฎหมายในประเทศและระหวา่งประเทศ ซึง่
อาจประกอบไปดว้ย กฎหมายและขอ้บังคับดา้นการแขง่ขัน ธรรมาภบิาล ภาษี การเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงนิ ความปลอดภัย การป้องกนัการจา่ยสนิบน การจา่ยเงนิทีไ่ม่เหมาะสม
และการทจุรติ สทิธิข์องพนักงาน การปกป้องสิง่แวดลอ้ม การชืน่ชมผลงานและการปกป้อง
ทรัพยส์นิของบรษัิท ลขิสทิธิแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ   

 

Konecranes บรษัิทจัดการดว้ยความโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎเกณฑ ์แนวทางและ
หลักการดา้นธรรมาภบิาลซึง่เป็นปณธิานของ Konecranes ทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้ พนัธมติร ลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์พนักงานและชมุชน 

 

3 การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและการควบคมุมาตรฐานตามกฎหมายควบคมุกา รแขง่
ขัน 
Konecranes สนับสนุนและใหค้วามส าคัญกบัการแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม และมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัติ
ตามกฎหมายดา้นการแขง่ขันทีเ่กีย่วขอ้ง Konecranes จะพยายามหลกีเลีย่งการ
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ด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ป็นการขัดขวางการแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม และพรอ้มแจง้เหตขุอ้กงัวลใด ๆ 
เกีย่วกบักฎหมายดา้นการแขง่ขัน เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูราคา สว่นแบง่ตลาดหรอืขอ้มลูที่
ไมเ่ปิดเผยแกส่าธารณะอืน่ ๆ กบัคูแ่ขง่ 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายควบคมุการแขง่ขัน Konecranes ใน MyKonecranes 
> About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Competition 

Compliance Summary)  

 

4 การปกปิดขอ้มลู การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตัว 
ขอ้มลูลับเกีย่วกบั Konecranes และพันธมติร ลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละบคุลากรตา่ง ๆ 
จะตอ้งปกปิดเป็นความลับ และป้องกนัไมใ่หม้กีารสบืคน้โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต หา้ม
พนักงานใชข้อ้มลูลับทีต่นเองไดร้ับทราบระหวา่งการปฏบิัตงิานเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูลับกบับุคคลทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต  

 

Konecranes เคารพในความเป็นสว่นตัวและความซือ่ตรงในการด าเนนิงานของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในการด าเนนิงานและพนักงาน โดยมเีป้าหมายในการปรับใชม้าตรฐานทีเ่ขม้งวด
ขณะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ Konecranes มกีารจัดเก็บและเก็บรกัษาเฉพาะ
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ฎหมายใหอ้นุญาตและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการใชง้านที่
เกีย่วขอ้ง ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดทีจ่ัดเก็บและรกัษาไวโ้ดย Konecranes จะถกู
ประมวลผลอยา่งเป็นธรรม ถกูกฎหมายและระมัดระวัง และมกีารปกป้องความเป็นสว่นตัว
ของบคุลากรและบคุคลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

พนักงานทีจ่ัดเก็บหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ มหีนา้ทีด่แูลรักษาขอ้มลูสว่น
บคุคล สว่นผูท้ีส่ามารถสบืคน้ขอ้มลูดังกลา่วจะตอ้งใชข้อ้มลูน้ีภายใตวั้ตถปุระสงคท์ีก่ าหนด 
และในขอบเขตทีร่ะบไุวส้ าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับแฟ้มขอ้มลูแตล่ะชดุ ตรวจสอบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data 
Protection หา้มพนักงานเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นการละเมดิกฎหมายหรอืค าแนะน า
ทีเ่กีย่วขอ้ง การสบืคน้ระเบยีนขอ้มลูสว่นบคุคลใหจ้ ากดัเฉพาะผูท้ีไ่ดร้ับอนุญาตถกูตอ้ง 
และมวัีตถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่ดัเจนส าหรับขอ้มลูดังกลา่ว 
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5 การปกป้องและใชท้รัพยากรของ Konecranes อยา่งเหมาะสม 
 

ทรัพยากรของ Konecranes 

หลักเกณฑก์ารด าเนนิงานนี้ก าหนดใหพ้นักงานทกุคนมหีนา้ทีป่กป้องทรัพยากรของ 
Konecranes1 และก ากบัดแูลใหม้กีารใชข้อ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพตามวัตถปุระสงคท์าง
กฎหมายภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมาย การโจรกรรม เลนิเลอ่หรอืท าใหส้ญูเปลา่อาจมี
ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลก าไรของ Konecranes พนักงานจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรการเพือ่
ป้องกนัความเสยีหาย และการโจรกรรมหรอืการใชท้รัพยส์นิของ Konecranes อยา่งไม่
ถกูตอ้ง หากพนักงานไมไ่ดร้ว่มงานกบั Konecranes อกีตอ่ไป จะตอ้งสง่คนืทรัพยส์นิ
ทัง้หมดของ Konecranes ทรัพยากรของ Konecranes อาจไดแ้ก ่อปุกรณ์ วัสด ุ
แหลง่ขอ้มลูและขอ้มลูกรรมสทิธิ ์ซึง่จะตอ้งใชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิเทา่นัน้ ยกเวน้
ไดร้ับอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอืน่ พนักงานทกุคนจะตอ้งปกป้องเงนิและทรัพยส์นิ
ของ Konecranes เสมอืนของตนเอง และป้องกนัไมใ่หม้กีารใชผ้ดิวัตถปุระสงค ์ท าสญู
หาย เกดิการฉอ้โกงหรอืโจรกรรมใด ๆ 

 

6 ขอ้หา้มในการซือ้ขายโดยใชข้อ้มลูภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูภายในทีข่ดั
ตอ่กฎหมาย  
Konecranes เคารพและพรอ้มปฏบิัตติามกฎหมายหลักทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยการก ากบั
ดแูลใหม้กีารปกป้องและดแูลขอ้มลูภายในอยา่งเขม้งวด 

 

ขอ้มลูภายในหมายถงึขอ้มลูทีม่รีายละเอยีดเฉพาะ ซึง่ไมเ่ปิดเผยแกส่าธารณะและ
เกีย่วขอ้งทัง้โดยตรงและโดยออ้มกบั Konecranes หรอืผูอ้อกตราสารทางการเงนิทีซ่ือ้
ขายกบับคุคลทั่วไป หรอืเครือ่งมอืทางการเงนิใด ๆ (รวมทัง้หุน้) ทีอ่อกโดย Konecranes 
หรอืผูอ้อกตราสารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หากเปิดเผยแกส่าธารณะอาจท าใหเ้กดิผลอยา่งมี
นัยส าคัญตอ่ราคาของเครือ่งมอืทางการเงนิหรอืราคาของอนุพันธท์างการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลจากขอ้มลูภายในตอ่ราคาของหลักทรัพยห์รอืเครือ่งมอืทางการเงนิอืน่ ๆ อาจเป็นไปใน
ทางบวกหรอืทางลบก็ได ้ 

 

ระหวา่งปฏบิัตหินา้ทีท่ี ่Konecranes พนักงานอาจไดร้ับทราบขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 
ทีไ่มเ่ปิดเผยแกส่าธารณะเกีย่วกบั Konecranes ซพัพลายเออร ์ลกูคา้หรอืผูร้ว่มด าเนนิการ
ใด ๆ ของ Konecranes หา้มพนักงานซือ้หรอืขายเครือ่งมอืทางการเงนิหรอืหลักทรพัยข์อง
บรษัิทมหาชนใด ๆ ของ Konecranes หรอือนุพันธท์างการเงนิใด ๆ หากตนเองครอบครอง
ขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยแกส่าธารณะเกีย่วกบั Konecranes หรอืบรษัิท
ดังกลา่วตามแตก่รณี การสง่ตอ่ขอ้มลูดังกลา่วใหแ้กบ่คุคลทีอ่าจซือ้หรอืขายหลักทรพัย์

1 ทรัพยากรในทีน่ี้หมายถงึทรัพยส์นิ เงนิ ขอ้มูลหรอืทรัพยส์นิทางปัญญาของ Konecranes รวมทัง้อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็น
รายบคุคล เชน่ โทรศัพทม์อืถอืและคอมพวิเตอร ์
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หรอืแนะน าใหค้นเหลา่น้ีซือ้หรอืขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยขอ้มลูดังกลา่ว เรยีกวา่เป็นการ 
“บอกใบ”้ ซึง่ถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้มลักษณะเดยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูภายใน ยกเวน้การ
เปิดเผยดดังกลา่วสามารถท าไดต้ามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากขอ้บังคับเกีย่วกบับคุลากรภายในของ Konecranes Plc ที ่
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Plc 

Insider Regulations)  

 

7 ท าความรูจ้กัลกูคา้และผูใ้หบ้รกิารของคณุ ("KYC") 
Konecranes มกีารพัฒนาขัน้ตอน KYC ขึน้เพือ่ชว่ยใหแ้น่ใจวา่บรษัิทจะตดิตอ่ธรุกจิเฉพาะ
กบับรษัิทและบคุคลทีม่แีนวทางดา้นการควบคมุมาตรฐานและความซือ่ตรงในการ
ด าเนนิงานเหมอืน ๆ กนั 

 

หา้มพนักงานตดิตอ่ธรุกจิหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ท้ีก่ระท าผดิกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วกบั
สนิคา้ของ Konecranes หรอืไมแ่จง้ขัน้ตอน KYC ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายเครดติของ 
Konecranes สว่นพนักงานเองก็จะตอ้งแจง้เหตลุะเมดิขัน้ตอน KYC ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
ควบคมุมาตรฐานหรอืแจง้เหตผุา่นชอ่งทางลับทีก่ าหนดไว ้พนักงานทกุคนจะตอ้งศกึษา
และปฏบิัตติามขัน้ตอน KYC ใหคุ้น้เคย 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายเครดติของ Konecranes MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles (Konecranes Group Credit Policy)  

 

8 มาตรการลงโทษทางเศรษฐกจิและขอ้หา้มทางการคา้ 
Konecranes พรอ้มปฏบิตัติามมาตรการลงโทษทัง้หมดภายในประเทศและระหวา่งประเทศ
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของตน ดว้ยเหตน้ีุ Konecranes จงึมกีารตรวจสอบประวัตกิาร
ท างานอยา่งจรงิจังเพือ่ยนืยันวา่มกีารปฏบิัตติามเงือ่นไขในมาตรการลงโทษทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งครบถว้น หา้มพนักงานตดิตอ่ธรุกจิกบับคุคลหรอืหน่วยงานทีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่ผูท้ีถ่กู
ลงโทษตามทีม่กีารคัดกรองโดย Konecranes 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากค าแนะน าจาก Konecranes เกีย่วกบัมาตรการลงโทษและการ
ควบคมุการสง่ออก ที ่MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, 
Trade Compliance (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls) 
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9 คอมพวิเตอรแ์ละทรัพยากรดา้นการสือ่สาร 
คอมพวิเตอรแ์ละทรพัยากรดา้นการสือ่สารของ Konecranes รวมทัง้คอมพวิเตอร ์สมารท์
โฟน วอยซเ์มล ระบบแชทและอเีมล มขีึน้เพือ่เอือ้ประโยชน ์แตก่็อาจท าใหเ้กดิปัญหาดา้น
ความปลอดภัยและความเสีย่งไปสูก่ารรับผดิใด ๆ ตอ่พนักงานและ Konecranes เอง สิง่
ส าคัญอยา่งยิง่คอืพนักงานจะตอ้งด าเนนิมาตรการทัง้หมดทีจ่ าเป็นเพือ่ปกป้องคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ัง้หมดดว้ยรหัสผา่นและมาตรการทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ ซึง่รวมไป
ถงึกรณีทีพ่นักงานใชอ้ปุกรณ์ของตนเองเพือ่สบืคน้หรอืจัดเก็บขอ้มลูของ Konecranes  
ขอ้มลูทีอ่อ่นไหว เป็นความลับหรอืหวงหา้มทัง้หมดจะตอ้งมกีารป้องกนัไวด้ว้ยรหัสผา่น 

 

หากพนักงานมเีหตใุด ๆ ใหเ้ชือ่วา่รหัสผา่นของตนหรอืระบบความปลอดภัยของ
คอมพวิเตอรข์อง Konecranes สมารท์โฟนหรอืทรพัยากรดา้นการสือ่สารหรอือปุกรณ์สว่น
บคุคลทีใ่ชเ้พือ่สบืคน้และจัดเก็บขอ้มลูของ Konecranes ถกูละเมดิ จะตองมกีารเปลีย่น
รหัสผา่นในทันท ีและแจง้เหตไุปยังฝ่าย IT ของ Konecranes  

 

ขณะพนักงานใชท้รัพยากรของ Konecranes เพือ่สง่อเีมล วอยซเ์มลหรอืขอ้ความดว่นหรอื
ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต พนักงานจะถอืเป็นตัวแทนของ Konecranes การใชท้รัพยากรเหลา่น้ี
อยา่งไมเ่หมาะสมอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของ Konecranes และท าให ้
ตนเองและ Konecranes อาจตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 

 

ทรัพยากรคอมพวิเตอรท์ัง้หมดทีใ่ชเ้พือ่รองรับการประมวลผลและการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยใน
หน่วยงานถอืเป็นทรัพยส์นิของ Konecranes และมเีป้าหมายส าหรับใชง้านโดยพนักงาน
เพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิของ Konecranes  การใชอ้เีมลหรอืโทรศัพทเ์พือ่ธรุะสว่นตัว
ตามสถานการณ์หรอืเป็นครัง้คราวสามารถท าได ้หา้มสง่ขอ้ความสว่นตัวโดยมเีจตนาทีขั่ด
ตอ่กฎหมาย ไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืผดิศลีธรรม รวมทัง้ขอ้ความเหลา่น้ีจะตอ้งไมม่เีน้ือหาที่
ขัดตอ่กฎหมายหรอืละเมดิสทิธิข์องบคุคลอืน่ แนะน าใหบ้ันทกึขอ้ความสว่นตัวไวใ้น
โฟลเดอรแ์ยกตา่งหาก ซึง่ระบชุือ่ไวช้ดัเจนวา่เป็นขอ้ความสว่นตัว ปฏบิัตติามน้ีทัง้ส าหรับ
ขอ้ความขาเขา้และขาออก 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายความปลอดภัยดา้น ITของ Konecranes 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes IT 

Security Policy) 

 

10 การแจง้ขอ้มลูทางการเงนิ 
Konecranes มมีาตรฐานทางบัญชทีีเ่ป็นทีย่อมรับทั่วไปและนยิามทีส่อดคลอ้งกนัส าหรับ
ปฏบิัตติามในการด าเนนิงานทางบัญชกีารเงนิและในการแจง้ขอ้มลูจากหน่วยงานตา่ง ๆ งบ
การเงนิรวมของกลุม่บรษัิทจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ IFRS 
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Konecranes จัดหาขอ้มลูใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนนิงานเพือ่รับทราบสถานะและ
ผลการด าเนนิการพรอ้ม ๆ กนัและเหมอืน ๆ กนัดว้ยความโปรง่ใสและเปิดเผย โดยไมเ่ลอืก
ปฏบิัตกิบักลุม่หรอืบคุคลใด ๆ และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมาย ขอ้บังคับของตลาด
หลักทรพัย ์และแนวทางทีเ่ป็นทีย่อมรับในตลาดทนุ 

 

11 สมดุบัญชแีละระเบยีนขอ้มลูของ Konecranes 
Konecranes จะตอ้งบันทกึกจิกรรมทางการเงนิตา่ง ๆ ตามกฎหมายและมาตรฐานทาง
บัญชทีัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ธรุกรรมทัง้หมดจะตอ้งมกีารรับรองอยา่งถกูตอ้ง และบันทกึไว ้
อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น หา้มไมใ่หม้กีารแจง้รายการ ระเบยีนขอ้มลูหรอืเอกสารก ากบัที่
เป็นเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิโดยเด็ดขาด หา้มพนักงานจัดท ารายงานขอ้มลูหรอืช าระเงนิ
หรอืจัดท าบัญชใีด ๆ ในนามของ Konecranes ทีเ่ป็นเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิ โดยเฉพาะ
หากสว่นใดของการช าระเงนิหรอืรายการทางบัญชดีังกลา่วจะถกูน าไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงค์
อืน่นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นเอกสารรองรับ 

 

หากพนักงานทราบหรอืสงสยัวา่มคีนปลอมแปลงสมดุบัญชแีละระเบยีนขอ้มลูของ 
Konecranes พนักงานจะตอ้งแจง้เหตทุันทกีบัผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง เจา้หนา้ทีฝ่่าย
ควบคมุมาตรฐานหรอืผา่นชอ่งทางแจง้เหตใุนทางลับ การปกปิดขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารหรอื
ฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ 
Konecranes 

 

12 การเก็บรกัษาระเบยีนขอ้มลู 
Konecranes มุง่มั่นปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการเก็บรักษา
ขอ้มลู ระเบยีนขอ้มลูทัง้หมดจะมกีารเก็บรักษาไวอ้ยา่งนอ้ยตลอดระยะเวลาทีก่ฎหมายและ
ขอ้บังคับก าหนดไว ้ระเบยีนขอ้มลูทีส่ าคัญตอ่ธรุกจิของ Konecranes รวมทัง้ระเบยีนขอ้มลู
ของสว่นกลาง เอกสารสญัญาตน้ฉบับ ฯลฯ จะตอ้งมกีารก ากบัไวใ้หช้ดัเจนและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภัยในสถานทีข่อง Konecranes  

 

หากพนักงานทราบวา่มหีมายศาลหรอืค าสัง่ปกครองหรอืการฟ้องรอ้งทางคดหีรอืการ
ตรวจสอบจากภาครัฐใด ๆ พนักงานจะตอ้งเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลูทัง้หมดไวต้ามค าสัง่
ศาลหรอืเงือ่นไขในการด าเนนิคดทีีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตลอดระยะเวลาการสอบสวนจนกวา่ฝ่าย
กฎหมายจะแจง้ตอ่ไปวา่ตอ้งด าเนนิการอยา่งไรตอ่ไป การท าลายเอกสารจัดพมิพจ์ะตอ้ง
ผา่นการรับรองโดยฝ่ายกฎหมายและเจา้หนา้ทีค่วบคมุมาตรฐาน 
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13 สทิธมินุษยชน 
Konecranes สนับสนุนและเคารพดา้นการปกป้องสทิธมินุษยชน ตามทีร่ะบใุนค าแถลงของ
สหประชาชาตดิา้นสทิธมินุษยชน Konecranes พรอ้มสนับสนุนนโยบายการไมเ่ลอืกปฏบิัติ
เน่ืองจากสาเหตดุา้นเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเพศ ศาสนาและอาย ุและพรอ้มเปิดโอกาสทีเ่ทา่
เทยีมในกลุม่บรษัิททัง้หมด 

 

Konecranes ใหเ้สรภีาพในการเขา้ร่วมสมาคมและยอมรับในสทิธิใ์นการเจรจาตอ่รองใด ๆ 
รว่มกนั Konecranes ไมย่อมใหม้กีารใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานภาคบังคับ และกลุม่บรษัิท
ไมย่นิยอมใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีข่ัดตอ่กฎหมายและหลกัเกณฑร์ะหวา่ง
ประเทศ เราคาดหวังใหเ้ครอืขา่ยซพัพลายเออรท์ัง้หมดของเราตดิตอ่ธรุกจิภายใตห้ลักการ
ท างานของเรา 

 

14 สิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของ Konecranes เนน้ทีว่งจรชวีติ เป้าหมายคอืเพือ่พัฒนาและ
ผลติผลติภัณฑแ์ละบรกิารขัน้สงูทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และตอบสนองเงือ่นไขทีส่ าคัญ
ของลกูคา้ สิง่ส าคัญคอืการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีก่อ่มลพษิต ่าและประหยัด
พลังงาน เราพยายามอยา่งเต็มทีเ่พือ่สง่เสรมิการพัฒนาโดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้มในสว่น
ปฏบิัตกิารภายในของเรา ทัง้ในดา้นวัตถดุบิ กระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละการลดของเสยี
และการปลอ่ยไอเสยี โดยการใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัย 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของ Konecranes MyKonecranes 
> About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Environmental Policy) 

 

15 โอกาสทีเ่ทา่เทยีมและการไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ
Konecranes คอืนายจา้งทีเ่ปิดโอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีม และพรอ้มสง่เสรมิแนว
ทางการท างาน จัดหาสทิธปิระโยชนแ์ละคา่จา้งทีเ่ทา่เทยีม Konecranes จะไมย่อมใหม้ี
การเลอืกปฏบิตักิบับคุคลใดเน่ืองจากสาเหตดุา้นเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ถิน่ทีม่า รสนยิมทางเพศ ความเป็นประชากร หรอืความพกิารใด ๆ 
(หากผูส้มัครหรอืพนักงานผา่นเกณฑค์ณุสมบัตใินการปฏบิัตหินา้ทีไ่มว่า่จะมทีีพ่ักจดัหาไว ้
หรอืไมก่็ตาม) หรอืเน่ืองจากสาเหตอุืน่ใดทีก่ฎหมายหา้มไวส้ าหรับการคัดสรร วา่จา้ง 
จัดหา เลือ่นต าแหน่งหรอืก าหนดเงือ่นไขในการจา้งงานใด ๆ พนักงานมโีอกาสในการ
ท างานทีเ่ทา่เทยีมกนัและมสีทิธิใ์นการรับการปฏบิัตติามผลงานอยา่งเสมอกนั 

 

Konecranes ไมย่นิยอมใหม้กีารใชค้ าดหูมิน่ หรอืดถูกู พูดตดิตลกหรอืด าเนนิการใด ๆ ที่
ท าใหเ้กดิหรอืน าไปสูส่ภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นการคกุคามหรอืเป็นปฏปัิกษ์ 
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ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายเกีย่วกบัสถานทีท่ างานของ Konecranes 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes 

Respect in the Workplace Policy) 

 

16 การลว่งละเมดิทางเพศและการลว่งละเมดิอืน่ ๆ 
Konecranes หา้มไมใ่หม้กีารลว่งละเมดิโดยเดด็ขาดในทีท่ างาน ซึง่ครอบคลมุไปถงึการ
ลว่งละเมดิทางเพศ Konecranes จะด าเนนิการอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมเพือ่ป้องกนัและ
ลงโทษผูท้ีก่ระท าการลว่งละเมดิตามความเหมาะสม 

 

การกระท าใด ๆ ทีถ่อืเป็นการลว่งละเมดิทางจติใจหรอืทางกาย หรอืการใชอ้ านาจอยา่งไม่
เหมาะสมในรปูแบบอืน่ใดถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายเกีย่วกบัสถานทีท่ างานของ Konecranes 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes 

Respect in the Workplace) 

 

17 สวัสดภิาพและความปลอดภยั 
Konecranes มุง่มั่นน าเสนอสภาพแวดลอ้มในการท างานทีน่่าสนใจและทา้ทายใหแ้ก่
พนักงาน โดยเนน้ดา้นความเปิดเผย การใหเ้กยีรต ิความไวว้างใจและโอกาสทีเ่ทา่เทยีม
กนั บรษัิทมกีารสง่เสรมิสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยและปราศจากอันตรายอยา่งตอ่เน่ือง
ส าหรับพนักงาน ผูร้ับเหมาและผูป้ฏบิัตงิานอืน่ ๆ ในหน่วยงานของเรา 

 

นอกจากนี้ Konecranes ยังปรับใชก้ระบวนการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละการผลติ รวมทัง้ระบบ
การรับรองคณุภาพเพือ่ลดความเสีย่งดา้นสวัสดภิาพและความปลอดภัยจากการใช ้

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของตน 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายดา้นความปลอดภัยของ Konecranes 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Safety 

Policy) 
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18 ผลประโยชนท์บัซอ้น2 

พนักงานของ Konecranes จะตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณ์ใด ๆ ทีอ่าจท าใหผ้ลประโยชน์
สว่นตัว3ทับซอ้นกบัผลประโยชนข์อง Konecranes หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งของ ซึง่หมายถงึ 
หา้มพนักงานรับหรอืเสนอของก านัล จัดตอ้นรับหรอืจัดหาสิง่บันเทงิส าหรับบคุคล ยกเวน้
ของก านัลหรอืสิง่บันเทงิทีม่มีลูคา่ตามความเหมาะสมและไมเ่กนิมาตรฐานหรอืธรรมเนียม
โดยทั่วไป หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการรับของก านัลหรอืสทิธพิเิศษใด ๆ เน่ืองจากไมแ่น่ใจ
วา่เป็นผลประโยชนท์ับซอ้นหรอืไม ่พนักงานจะตอ้งปรกึษากบัเจา้หนา้ทีค่วบคมุมาตรฐาน
กอ่นลว่งหนา้ Konecranes จะไมจ่ัดหาเงนิเพือ่สนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงหรอืกลุม่
การเมอืงหรอืผูส้มัครด ารงต าแหน่งทางการเมอืงใด ๆ 

 

ใชค้วามระมัดระวังหากพนักงานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมผีลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้ม
หรอืสามารถกดดันบรษัิทที ่Konecranes ตดิตอ่ธรุกจิดว้ยหรอืทีเ่ป็นคูแ่ขง่ของ 
Konocranes ภายใตห้ลักเกณฑก์ารด าเนนิงานนี้ “บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง” อาจไดแ้ก ่คูส่มรส 
คูช่วีติเพศเดยีวกนั หรอืบคุคลส าคัญอืน่ ๆ บตุร พ่อแม ่พีน่อ้ง ลกูพีล่กูนอ้งหรอืเพือ่นสนทิ
หรอืบคุคลอืน่ใด (รวมทัง้ตัวแทน) ทีด่ าเนนิการในนามของพนักงาน เชน่ ผลประโยชนท์ับ
ซอ้นอาจเกดิขึน้หากมญีาตเิป็นผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของตนเอง 

 

พนักงานมหีนา้ทีต่อ่ Konecranes ในการสง่เสรมิผลประโยชนต์ามสมควรของ 
Konecranes เมือ่มโีอกาสท าได ้หากพนักงานทราบเกีย่วกบัโอกาสทางธรุกจิหรอืการ
ลงทนุใด ๆ ที ่Konecranes อาจไดป้ระโยชน ์หรอืทีอ่ยูใ่นขอบเขตทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ผา่นการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิท หรอืเน่ืองจากต าแหน่งหนา้ทีข่อง
พนักงานทีม่กีบั Konecranes เชน่ ขอ้มลูจากคูแ่ขง่หรอืลกูคา้ปัจจบุันหรอืในอนาคต ซพั
พลายเออรห์รอืพันธมติรทางธรุกจิของ Konecranes หา้มพนักงานฉวยโอกาสดังกลา่วโดย
ไมข่ออนุญาตลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจา้หนา้ทีค่วบคมุมาตรฐาน หา้มพนักงาน
ใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิท หรอืต าแหน่งหนา้ทีใ่น Konecranes เพือ่ผลประโยชน์
สว่นตัวทีไ่มเ่หมาะสม และหา้มพนักงานแขง่ขันทางการคา้กบั Konecranes 

 

19 การทจุรติหรอืการจา่ยสนิบน 
Konecranes มุง่มั่นอยา่งเต็มทีใ่นการตอ่ตา้นการทจุรติไมว่า่ในรปูแบบใด ๆ ทัง้โดยการขู่
กรรโชกหรอืการจา่ยสนิบน Konecranes หรอืพนักงานของบรษัิทจะตอ้งไมร่ับ รอ้งขอหรอื

2 “ผลประโยชนทั์บซอ้น” เกดิขึน้เมือ่ผลประโยชน์สว่นบคุคล (ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม) ของพนักงานคนใดมี
ผลกระทบหรอือาจมผีลกดดันการท าหนา้ทีอ่ยา่งเหมาะสมของตนเอง ซึง่น าไปสูห่รอือาจน าไปสูค่วามขัดแยง้ระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตัวของพนักงานและสทิธิห์รอืผลประโยชนข์อง Konecranes ซึง่อาจกระทบสทิธิแ์ละผลประโยชน ์
กระทบต่อทรัพยส์นิและ/หรอืชือ่เสยีงทางธรุกจิของ Konecranes  

 

3  “ผลประโยชน์สว่นบคุคล” ของพนักงานคอืผลประโยชนข์องพนักงานเกีย่วกับโอกาสของพนักงานเองขณะปฏบัิติ

หนา้ทีใ่นสว่นของตัวเงนิ สิง่มคี่าหรอืสิง่ของหรอืบรกิารและ/หรอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิใด ๆ ทัง้ส าหรับตนเอง ครอบครัว
หรอืบคุคลอืน่ 
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เสนอสนิบนหรอืความไดเ้ปรยีบทางการเงนิใด ๆ ซึง่รวมไปถงึเงนิ สทิธปิระโยชน ์สิง่
บันเทงิหรอืบรกิารหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทีม่ใีหแ้กห่รอืไดร้ับจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐและ
พันธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ โดยมเีจตนาเพือ่เรยีกรับผลประโยชนท์างธรุกจิหรอืผลประโยชน์
สว่นตัวอยา่งไมเ่หมาะสม Konecranes ไมย่อมใหม้กีารรว่มมอืหรอืสนับสนุนกจิกรรมการ
ฟอกเงนิไมว่า่ในกรณีใด ๆ  

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของ Konecranes ซึง่ก าหนดความ
รับผดิชอบของพนักงานเกีย่วกบัการควบคมุมาตรฐานตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 
กฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งไว ้ตรวจสอบไดท้ี ่MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles (Konecranes Anti-Corruption Policy) 

 

20 ซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บเหมา 
Konecranes คาดหวังใหซ้พัพลายเออรแ์ละผูร้ับเหมาด าเนนิธรุกจิตามมาตรฐานทาง
กฎหมาย จรยิธรรมและมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มในระดับสงู และหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัพนักงานที ่Konecranes ปรับใช ้หลักเกณฑเ์หลา่น้ีมคีวามส าคัญอยา่งยิง่ใน
การสรา้งหรอืด าเนนิความสมัพันธท์างธรุกจิใด ๆ Konecranes สง่เสรมิการปฏบิัตติาม
หลักเกณฑเ์หลา่น้ีในเครอืขา่ยซพัพลายเออรห์รอืผูร้บัเหมา และจะมกีารตดิตามการ
ด าเนนิการในสว่นน้ีอยา่งจรงิจัง 

 

21 ความสมัพันธก์บัสือ่ 
เฉพาะโฆษกหรอืพนักงานทีไ่ดร้ับอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก CEO หรอื CFO ของ 
Konecranes อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ทีส่ามารถพูดคยุกบัสือ่ นักวเิคราะหห์ลักทรพัย ์หรอื
คณะท างานดา้นการเงนิ ผูถ้อืหุน้หรอืกลุม่คณะหรอืหน่วยงานใด ๆ ในฐานะตัวแทนของ 
Konecranes หรอืในการชีแ้จงเกีย่วกบัธรุกจิของ Konecranes การสอบถามขอ้มลูทาง
การเงนิเกีย่วกบั Konecranes จากคณะท างานดา้นการเงนิหรอืผูถ้อืหุน้ ใหส้ง่ตอ่ไปยังรอง
ประธานฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์การสอบถามขอ้มลูดา้นการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบั 
Konecranes จากสือ่หรอืบคุคลทั่วไปใหส้ง่ตอ่ไปยงัรองประธานฝ่ายการตลาดและการ
สือ่สาร  

 

ขอ้มลูทีแ่จง้แกส่ือ่และทีเ่ผยแพรแ่กส่าธารณะจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและน าไปอา้งองิ
ได ้

 

ขอ้มลูสาธารณะใด ๆ ทีจ่ัดท าและเผยแพรโ่ดย Konecranes จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ขอ้มลูสาธารณะทางการเงนิของ Konecranes จะตอ้งมี
ความถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้และตรงกบัสถานะทางการเงนิของ Konecranes ในชว่งเวลา
ดงักลา่ว และมกีารจัดเตรยีมภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม 
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Konecranes มกีารปฏบิัตปิกปิดขอ้มลูในชว่งทีห่า้มเปิดเผยกอ่นมกีารแถลงขอ้มลูทาง
การเงนิใด ๆ หรอืแจง้ขอ้มลูเฉพาะกาลใด ๆ ในชว่งทา้ยไตรมาส ระหวา่งน้ี ตัวแทนของ 
Konecranes จะตอ้งไมแ่สดงความเห็นใด ๆ เกีย่วกบัสถานะทางการเงนิของ Konecranes 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก แนวทางการสือ่สารขอ้มลูกบับคุคลภายนอก ที ่
MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > 
MarCom Guidelines (External Communication Guidelines) 

 

22 การปรับใช ้
หลักเกณฑก์ารด าเนนิงานนี้ผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการบรหิารของ Konecranes 
หลักการนี้มผีลกบั Konecranes Group ทังหมดและธรุกจิของ Konecranes ในทกุพืน้ที ่
ทัง้ฝ่ายบรหิารของกลุม่และพนักงานจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานทีก่ าหนดในหลักการ
เหลา่นี้โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ Konecranes จะดแูลใหม้กีารแจง้หลักการเหลา่นีอ้ยา่งทั่วถงึแก่
พนักงานทกุคน และก าหนดใหท้กุคนจะตอ้งปฏบิัตติามอยา่งจรงิจัง ในกรณีทีจ่ าเป็น 
หลักเกณฑก์ารด าเนนิงานของ Konecranes อาจถกูใชเ้สรมิกบัหลกัการและชดุค าแนะน า
เฉพาะเพิม่เตมิ   

 

หากมขีอ้กงัวลหรอืขอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบัการควบคมุมาตรฐานหรอืการตคีวามหลักเกณฑ์
การด าเนนิงานน้ี หรอืสงสยัวา่มกีารละเมดิหลักการเหลา่น้ี ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วบคมุ
มาตรฐาน เจา้หนา้ทีค่วบคมุมาตรฐานมหีนา้ทีพ่จิารณาความรนุแรงของกรณีละเมดิและ
วนิจิฉัยวา่จะตอ้งมกีารด าเนนิการใดตอ่ไป พนักงานสามารถพูดคยุเกีย่วกับขอ้สงสยัและ
แจง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิหลกัการเหลา่นี้ไดเ้ต็มทีก่บัฝ่ายบรหิาร หา้มกดีกนัพนักงาน
ในการแจง้เหตกุารละเมดิหลักเกณฑเ์หลา่นี้ 

 

23 การตดิตามและแจง้ขอ้มลู 
ภายใตค้ าแนะน าจากคณะกรรมการฝ่ายควบคมุมาตรฐานและจรยิธรรมของ Konecranes 
ทมีงานผูบ้รหิารของ Konecranes (KLT) จะพจิารณาหลักเกณฑก์ารด าเนนิงานน้ีเป็น
ประจ าทกุปีตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุมาตรฐานและจรยิธรรมของ 
Konecranes และเสนอขอ้แกไ้ขตา่ง ๆ หากเห็นว่าจ าเป็นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ขอการรับรองจากคณะกรรมการบรหิาร 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารจะตรวจสอบการปฏบิัตติามนโยบายนี้ภายใน 
Konecranes Group ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารระดับสงูจะแจง้ผลการตรวจสอบ
และขอ้มลูทีท่ราบใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบรหิารของ 
Konecranes การแจง้เหตทุีต่อ้งสงสยัทัง้หมด (ทัง้แจง้เองผา่นชอ่งทางแจง้เบาะแสหรอื
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ชอ่งทางอืน่เพือ่แจง้เหตใุนทางลับ) จะมกีารตรวจสอบโดย Compliance Officer และ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูแจง้ไปยงัคณะกรรมการดา้นการควบคมุมาตรฐานและจรยิธรรมของ 
Konecranes และคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

 

 

ขอ้มลูตดิตอ่:  
 ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืค าถาม กรณุาตดิตอ่ Ms. Kati Mattila, Head of Compliance & 
Ethics 

 

ชอ่งทางแจง้เบาะแส: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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